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Zpráva A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů 
2013/2103(INI) 

Návrh usnesení (čl. 157 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A7-0071/2014 

Usnesení Evropského parlamentu o pohlavním vykořisťování a prostituci a jejich 

dopadu na rovnost žen a mužů 

Evropský parlament, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 
5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou 
se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV1, 

A. vzhledem k tomu, že napříč Evropou existuje k prostituci řada odlišných přístupů, a to 
od uznávání dobrovolné prostituce jako práce a zavádění pracovních práv sexuálních 
pracovníků až po kriminalizaci široké škály praktik s prostitucí spojených; 

B. vzhledem k tomu, že v některých členských státech je dobrovolná prostituce legální 
a uznává se za samostatně výdělečnou činnost, a podléhá tudíž odvodu daní a příspěvků 
na sociální zabezpečení; 

C. vzhledem k tomu, že nucená prostituce a pohlavní vykořisťování jsou útokem na 
lidskou důstojnost, a proto jsou v rozporu se zásadami Listiny základních práv Evropské 
unie; 

1. konstatuje, že odpovědnost za řešení problematiky prostituce dospělých vycházející 
z osobního rozhodnutí jedince spadá do pravomoci členských států; 

2. vyzývá členské státy, aby rozlišovaly mezi prostitucí nucenou (což je trestný čin 
související s obchodováním s lidmi, pohlavním vykořisťováním a vážnou chudobou, 

                                                 
1 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1. 
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kdy kuplíři vykořisťují zranitelné dívky a ženy) a dobrovolnou, která vychází 
z osobního rozhodnutí; 

3. zdůrazňuje, že dětská prostituce nikdy nemůže být dobrovolná, protože děti nejsou 
způsobilé dát k prostituci „souhlas“; naléhavě žádá členské státy, aby proti dětské 
prostituci (která se týká osob mladších 18 let) bojovaly co nejdůrazněji; 

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby spolupracovaly s organizacemi, které v terénu 
realizují podpůrné strategie a strategie pro ukončení prostituce (podoba spolupráce se 
může lišit – podle potřeby se může jednat o poskytnutí finančních prostředků, zajištění 
bezpečných domů či vytvoření vzdělávacích programů), aby osobám poskytujícím 
sexuální služby a obětem obchodování s lidmi či pohlavního vykořisťování, včetně osob 
z řad přistěhovalců a migrantů bez dokladů, mohly poskytovat inovativní sociální 
služby, a aby prostřednictvím různých policejních, imigračních, zdravotních 
a sociálních služeb prováděly ucelené politiky s cílem ochránit osoby poskytující 
sexuální služby a pomoci zranitelným ženám a nezletilým osobám s ukončením 
prostituce a pro tyto programy zajistily právní základ a dostatek finančních prostředků, 
aby se tohoto cíle mohlo dosáhnout; zdůrazňuje význam psychologického poradenství 
a potřebu znovuzačlenění obětí pohlavního vykořisťování do společnosti; zdůrazňuje, že 
tento proces vyžaduje čas a také vytvoření životní perspektivy, která osobám, jež 
s prostitucí chtějí skončit, poskytne důvěryhodnou a životaschopnou alternativu; 

5. vyzývá členské státy, aby směrnici 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji 
proti němu a o ochraně obětí co nejrychleji provedly do vnitrostátních právních 
předpisů; 

6. vyzývá členské státy, aby navrhly a zavedly politiky určené k boji proti obchodování 
s lidmi, včetně obchodování za účelem pohlavního vykořisťování, a poskytly všem 
příslušným stranám, například nevládním organizacím (včetně organizací sdružujících 
sexuální pracovníky), policii a jiným donucovacím orgánům i sociálním 
a zdravotnickým službám podporu, zapojily je do procesu rozhodování a zajistily jejich 
vzájemnou spolupráci; 

7. zdůrazňuje, že nucená prostituce i obchodování s lidmi jsou přeshraniční problém, který 
členské státy nemohou vyřešit samostatně; vyzývá členské státy, aby při boji proti 
nucené prostituci, obchodování s lidmi a organizovanému zločinu úzce spolupracovaly; 

8. zdůrazňuje, že je nutné provést důkladnější analýzu a získat více statistických údajů, 
aby bylo možné posoudit, který model je v boji proti obchodování se ženami a dívkami 
za účelem pohlavního vykořisťování nejúčinnější; 

9. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi. 

Or. en 

 


